
Regiunea Ungheni are propria identitate vizuală    
  
Inițiativa premieră pentru R. Moldova este dezvoltată cu asistența financiară a Uniunii 
Europene  în cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie. 
  
Logoul regiunii Ungheni reprezintă următoarele simboluri: 
  

Interpretarea simbolistică a 

inițialei raionului Ungheni 

 

Reinterpretarea stemei 

municipiului Ungheni 

(5 linii roşii şi unghiul 

alb) 

 

Săgeata în sus ce 

simbolizează calea şi 

motivaţia unghenenilor 

 Amprenta ce transmite 

mesajul că fiecare 

unghenean contează 

 

Cupa – o similitudine 

subtilă a acestui element 

conţinut în brandul de ţară, 

Pomul Vieţii. 
  

    

  
„Sunt mândru că regiunea Ungheni este una din primele din țară ce are identitate 
vizuală. Este un simbol ce definește vizual unitatea unghenenilor şi valorile noastre 
cheie. Printre acestea sunt onestitatea - noi preferăm să spunem lucrurilor pe nume, 
fără să cream așteptări false; creativitatea și inovarea - alegem să privim în viitor, 
pentru a-l construi zi de zi cât mai deosebit și mai atractiv; şi optimismul – reușim în 
contextul în care ne aflăm, dar suntem încrezători că putem schimba lucrurile în mai 
bine”, spune Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni. Primăria municipiului 
Ungheni este instituția ce a preluat rolul de administrator al brandului regiunii 
Ungheni. 
  
Crearea logourilor a fost un proces complex ce a implicat atât cercetarea 
documentelor identitare ale regiunilor, cât și comunicarea cu băștinașii, locuitorii 
regiunilor Cahul și Ungheni, pentru a identifica trăsăturile distincte și avantajele 
regiunilor cheie. „Mă bucur că îmbrățișăm tot mai mult ideea de a îmbrățișa și a 
celebra adevărurile despre noi. Pe parcursul lucrului la aceste identități am 
descoperit lucruri care merită de știut și de povestit despre ambele regiuni. Mă bucur 
că brandurile dezvoltate poartă la mijloc câte un adevăr profund care este relevant 
astăzi și va rămâne relevant pentru mulți ani înainte. Este o onoare pentru mine și 
echipa să avem ocazia de a lucra la un astfel de proiect”, susține Eugen Boico, 
membru al echipei creatorilor brandurilor regiunilor Ungheni şi Cahul - Publicis 
Moldova în consorţium cu Hora Design. 
  
Brand-bookul regiunii Ungheni poate fi accesat 
pe www.ungheni.md şi www.eu4ungheni.md. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ungheni.md%2F&data=04%7C01%7Cliliana.tincu%40undp.org%7Ceb32b4a6dba1462ccbd908d966ef0530%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637653999031165382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X8lBOzIqVRjC%2Bs9MDwUkJdTIcs9PDYZFPpWUFEfWx0c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eu4ungheni.md%2F&data=04%7C01%7Cliliana.tincu%40undp.org%7Ceb32b4a6dba1462ccbd908d966ef0530%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637653999031175376%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kFrBI%2FLHU0eFFiIX8FiEHTjx3dM8au5fhSe2w4H%2BtPw%3D&reserved=0

